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Abstract 
Syftet med denna uppsats är att analysera och diskutera kring hur kvinnliga protagonister 

representeras i tre olika sydkoreanska dramaserier. Undersökningen utgår ifrån ett västerländskt 

genusperspektiv för att se vad för bild dramaserierna ger av den kvinnliga rollen till en 

internationell publik. Analysen kommer genomföras med hjälp av Jens Eders analysmetod och 

diskussionen kommer ta stöd ifrån Yvonne Hirdmans genusteori. Dramaserierna som har valts till 

denna studie är Boys over Flowers (2009), Heirs (2013) och Secret Garden (2010). 

 I resultatet kan vi se många likheter mellan de tre kvinnliga karaktärerna trots att deras 

karaktärsutveckling är helt olika ifrån varandra. Även två distinkta gestaltningar av den kvinnliga 

rollen kan urskiljas, en som förhåller sig till den patriarkala könsmaktsordningen och en som 

förespråkar om jämställdhet mellan könen. Denna uppdelning visas dock vara problematisk 

eftersom de normaliserar varandra och på så sätt även normaliserar isärhållandet mellan mannen 

och kvinnan och hierarkiska principer. 

Nyckelord: Sydkorea, dramaserier, karaktärsanalys, kvinna, genus, feminism, genussystemet, 

karaktärsklockan  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1. Inledning 
Genom mitt intresse för koreansk musik och kultur blev jag intresserad av sydkoreanskt drama, då 

dessa två medier ligger mycket nära varandra. Många av de artister som arbetar för stora 

musikproduktions-bolag så som, JYP Entertainment, SM Entertainment eller YG Entertainment 

deltar även i annan media för att marknadsföra sig själva och produktionsbolaget. Denna typ av 

annan media sträcker sig från allt mellan musiktävlingar, varietéprogram, filmer och koreanska 

dramaserier. Genom mitt intresse för asiatisk kultur och media har jag fått en inblick i traditioner, 

värderingar och normer som jag inte är van vid att se. Redan från början märkte jag att den 

kvinnliga representationen i koreanska dramaserier skilde sig mycket från den bild västerländska 

medier ger. Denna kontrast inspirerade mig till detta examensarbete. 

1.1 Bakgrund 
Feminism och jämställdhet är något som hörs och ses mer av i dagens samhälle. Diskussioner om 

kvinnans rätt i samhället, kvinnors egenmakt och den feministiska rörelsen har en del i hur media 

formas och förändras. Globalt sett så har det skett en ökning av den kvinnliga representationen i 

medieindustrin och det visas fler kvinnor i ledande roller jämfört med förr.  Film och tv-industrin 1

får mer kritik för hur kvinnliga roller representeras i media och blir hyllade när gamla normer bryts. 

Filmer som Frozen (2013) och Maleficent (2014) har båda kommit en bra bit från Disneys klassiska 

narrativ då båda har ett klart budskap att kvinnorna inte behöver en mans kärlek för att rädda 

dagen.  Dock välkomnas inte alltid nya perspektiv på gamla klassiker, ta till exempel Ghostbuster: 2

Answer the call (2016) som fick stor kritik på grund av de utbytta könsrollerna. Eftersom 

huvudrollerna i den nya adaptionen spelas av fyra kvinnor istället för män fick det gamla fantaster 

att se rött då de tyckte denna nya tappning förstörde en kär barndomsfilm.  Denna adaption har 3

kallats en manshatande blaska som inte ens har kommit nära originalets humoristiska genialitet.  4

 Maria Edström, Maria Jacobson och Simone Lindsten, Global Media Monitoring Project 2010, http://jamda.ub.gu.se/1

bitstream/1/709/1/raknamedkvinnor10.pdf, 2010, s.8-10, (hämtad: 2016-12-05)

 Jason Bailey, The Sloooowly Improving Gender Politics of Disney’s ’Frozen’, Flavorwire, http://flavorwire.com/2

426090/the-sloooowly-improving-gender-politics-of-disneys-frozen, 2013, (hämtad: 2016-11-07) och 
Robbie Collin, Maleficent, review, The Telegraph, http://www.telegraph.co.uk/culture/film/filmreviews/10858663/
Maleficent-review.html, 2014, (hämtad: 2016-11-07)

 Susan Wloszcyna, Will bustin’ make you feel good all over again?, Roger Ebert, http://www.rogerebert.com/reviews/3

ghostbusters-2016, 2016, (hämtad: 2016-11-21)

 John Nolte, 'Ghostbusters' (2016) Review: Racist, Man-Hating Mediocrity, Daily Wire, http://www.dailywire.com/4

news/7504/ghostbusters-2016-review-racist-man-hating-john-nolte, 2016, (hämtad: 2016-11-21)
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Detta påvisar att även om samhället är på rätt väg mot jämställdhet är det fortfarande en lång väg att 

gå. 

 Dagens svenska samhällskonsumtion av musik, film och tv-serier består främst av 

internationella medier, varav merparten kommer från USA.  Under 2000-talet började dock 5

sydkoreansk kultur och media få större internationell spridning, denna distribution kallas idag ”den 

koreanska vågen”, vilket innefattar allt ifrån koreansk kultur, musik, film och tv-serier.  Koreansk 6

drama är en specifik genre av tv-serier som idag produceras i Sydkorea. Koreanska dramaserier kan 

likna västerländska såpoperor i innehåll, men dock så skiljer sig utformningen av serierna sig åt. 

Västerländska såpoperor och även amerikanska serier visas oftast i flera säsonger med flertal avsnitt 

i varje säsong, dessa serier har oftast en klar början men ett oidentifierbart slut vilket gör att serierna 

kan hålla på hur länge som helst. Jag har observerat att koreanska dramaserier däremot håller sig 

inom en ram, oftast är en serie uppbyggd av en säsong med 20-30 avsnitt och har en klar början och 

ett definitivt slut. Den dramaturgiska formen på koreanska dramaserier liknar därför mer en 

långfilm, vilket gör att publiken upplever någon typ av tillfredsställelse då de inte lämnas ovetande 

när serien är slut och tittarna slipper vänta på att nästa säsong ska släppas. Den sydkoreanska 

dramagenren riktar sig främst till nationella tittare men är också den genre av sydkoreanskt tv-

media som har fått störst internationell spridning. När västerländska normer ställs i kontrast mot en 

annan kultur kan vi uppfatta många olikheter i värderingar som i våra ögon kan ses som 

problematiska.  Jag vill i detta arbete analysera, utifrån ett västerländskt genusperspektiv, tre 7

kvinnliga huvudkaraktärer från tre olika koreanska dramaserier, hur dessa kvinnor står i relation till 

varandra och undersöka hur serierna representerar kvinnor. De tre sydkoreanska serierna som jag 

har valt är Boys over Flowers, Heirs och Secret Garden. Dessa serier är bland de topp fem mest 

sedda dramaserier från deras respektive sändningsår och är fortfarande ett populärt val bland 

dramaserie-publiken.  8

 Myndigheten för radio och tv, Medieutvecklingen 2015, http://www.radioochtv.se/documents/publikationer/1/5

medieutveckling-2015-webb.pdf, 2015, s.70-121, (hämtad: 2016-11-07)

 Lisa M. Chuang och Hye Eun Lee, "Korean wave: Enjoyment factors of Korean dramas in the U.S", International 6

Journal of Intercultural Relations, vol. 37, nr. 5, 2013, s.594-595. 

 Lena Gemzöe, Feminism, Stockholm: Bilda, 2002, s.149-152.7

 Kanara Ty, Best of 2009: Korean Dramas, Asia pacific arts, http://asiapacificarts.usc.edu/w_apa/showarticle.aspx?8

articleID=14202&AspxAutoDetectCookieSupport=1, 2010, (hämtad: 2016-12-05) och 
Dan Acton, These were the 25 most-watched dramas of 2013, Dramafever, https://www.dramafever.com/news/these-
were-the-25-most-watched-dramas-of-2013/, 2013, (hämtad: 2016-12-05) och 
Kanara Ty, Best of 2010: Korean Dramas, Asia pacific arts, http://asiapacificarts.usc.edu/article@apa?
best_of_2010_korean_dramas_16241.aspx, 2010, (hämtad:2016-12-05)
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1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med den här studien är att undersöka hur tre kvinnliga huvudkaraktärer gestaltas i 

dramaserierna Boys over Flowers (2009), Heirs (2013) och Secret Garden (2010). Jag kommer i 

detta arbete analysera och jämföra karaktärerna med varandra och utifrån ett västerländskt 

genusperspektiv diskutera hur serierna representerar kvinnor. 

Mina frågeställningar är: 

• Hur gestaltas den kvinnliga huvudkaraktären i de olika dramaserierna? 

• Vilka skillnader/likheter finns mellan de tre huvudkaraktärerna? 

• Hur kan dramaserierna tolkas utifrån ett västerländskt genusperspektiv? 

Anledningen till att jag vill undersöka just detta är för att jag vill problematisera och diskutera 

gestaltningen av den kvinnliga rollen i sydkoreanska dramaserier och lyfta fram hur betydelsefullt 

det är att orättvisor, sexism och könsroller inom dessa serier kritiseras, då detta oftast är en del utav 

ett större globalt problem.  9

1.3 Metod 
För att svara på de två första frågorna i frågeställningen kommer jag att använda mig av Jens Eders 

analysmodell ”Karaktärsklockan”. Jens Eder menar att det finns ett flertal olika metoder att 

analysera karaktärer på men som enbart fokuserar på en aspekt (se bild 1). Han menar att genom att 

tillämpa Karaktärsklockan ger det ett spektrum av fokuspunkter då hans modell pekar på fyra 

viktiga aspekter av en karaktärs uppbyggnad. Dessa fyra beståndsdelar är: Artefakt, Fiktiv existens, 

Symbol och Symtom.  10

Bild 1: Karaktärsklockan, Jens Eder, Understanding Characters, s.21.

 Maria Edström, Maria Jacobson och Simone Lindsten, Global Media Monitoring Project 2010, http://jamda.ub.gu.se/9

bitstream/1/709/1/raknamedkvinnor10.pdf, 2010, s.8-20, (hämtad: 2016-12-05)

 Jens Eder, "Understanding Characters", Projections: The Journal of Movies and Mind, vol. 4, nr. 1, 2010, s.16-22.10
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 Artefakt fokuserar på hur karaktären presenteras som objekt och de egenskaper karaktären 

får utifrån bild, ljud, stil, klippning och skådespeleri. Fiktiv existens är hur karaktären beter sig i den 

fiktionella världen och fokuserar på egenskaper som utseende, personlighetsdrag, mentalitet, 

socialisering och agerade i olika situationer. Symbol är den bakomliggande mening karaktären har 

och vilken symbolik som förmedlas genom karaktärens tillvaro och agerande och Symptom 

fokuserar på effekten av en karaktär och dess representation i den verkliga världen. Det är dock inte 

nödvändigt att använda sig av alla fyra.  11

In short, characters can be analyzed as artifacts, fictional beings, symbols, and symptoms. When 
viewing and analyzing films, the attention may move among those four aspects and eventually become 
focused on one or more of them.  12

Med detta menar Eder att Karaktärsklockan är anpassningsbar efter analysobjektet (karaktärer) och 

den som analyserar. Modellen är ett hjälpmedel för att lyfta fram de aspekter och huvudsakliga 

skillnader och likheter mellan de fyra beståndsdelarna som oftast glöms bort i andra analysmetoder. 

Eders modell visar stor flexibilitet då beståndsdelarna kan användas både tillsammans och var för 

sig och kan på så sätt även formas efter undersökningens syfte och vilken studie som görs. 

 Då denna studie kommer handla om kvinnors representation i sydkoreanska dramaserier 

kommer jag koncentrera mig på karaktärernas Fiktiv existens och Symtom eftersom jag anser att 

dessa är mest relevanta för den typ av undersökning jag kommer göra. Undersökningen kommer 

fokusera på de kvinnliga huvudkaraktärernas personligheter, hur de tänker och agerar i olika 

situationer i dramaserierna och vad denna typ av karaktär porträtterar för bild av kvinnor utifrån ett 

västerländskt genusperspektiv. 

 Anledningen till att jag valt att använda Eders modellanalys i denna studie är för att den 

först och främst tar upp de fundamentala aspekterna i en karaktärs uppbyggnad, men också för att 

den är formbar till studiens syfte. Eders modell kommer därför ge en djupare analys av varje enskild 

karaktär och ge en övergripande förståelse över karaktärens omfång och deras relation till andra 

karaktärer i serien. Karaktärsklockan tillför även en strukturerad mall att hålla sig efter så att 

analyserna blir likvärdiga. 

 Resultaten av karaktärsanalyserna kommer att jämföras med varandra för att analysera ifall 

det finns likheter eller skillnader mellan karaktärernas kvinnliga representation. En diskussion som 

grundar sig i Yvonne Hirdmans genusteori kommer sedan att föras om den kvinnliga gestaltningen i 

 Eder, 2010, s.23-33.11

 Ibid, 2010, s.22.12
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de tre serierna och vad för budskap som förmedlas genom serierna i sig och hur dessa budskap kan 

tolkas.  

1.3.1 Urval 
Eftersom det produceras ett flertal koreanska dramaserier varje år finns ett stort utbud tillgängligt 

för denna typ av studie. Det finns ett antal subgenre inom koreanska dramaserier som sträcker sig 

allt ifrån modern drama till historisk drama, kriminaldrama och fantasy med flera. Jag har avgränsat 

mitt urval till enbart modern drama då dessa reflekterar mer av det samhälle som det ser ut idag. Jag 

har valt att analysera dramaserierna Boys over flowers, Heirs och Secret Garden. Anledningen till 

att jag valt just dessa serier är för att de är bland de serier som har fått stor popularitet och 

igenkänning från den internationella publiken, samt att de har en gemensam nämnare. Även om de 

tre kvinnliga protagonisterna har olika personligheter, Boys over Flowers kvinnliga huvudkaraktär 

visar en pojkaktig flicka medan Heirs protagonist har mer feminina drag och Secret Garden visar en 

mogen kvinna, så börjar alla tre serier med att gestalta en hårt arbetande kvinna med en stark och 

vågad personlighet. Boys over Flowers och Heirs visar mer likheter med varandra än skillnader, då 

de båda har en kvinnlig huvudkaraktär som går i gymnasiet, står Secret Garden ut jämfört med de 

andra. Detta är inte enbart på grund av att huvudkaraktären i Secret Garden är äldre utan att det sker 

ett karaktärsbyte i serien, där den kvinnliga rollen går över till att spelas av en manliga skådespelare 

och vise versa. Anledningen till att detta är intressant är för att det möjligtvis blir lättare att urskilja 

kvinnliga stereotyper i karaktärens uppbyggnad, då den manliga skådespelaren måste överdriva sitt 

kroppsspråk för att karaktärsbytet ska vara tydligt för publiken. 

 Det har funnits många seriealternativ för denna uppsats, Coffee Prince (2007), You’re 

beautiful (2009) och To the beautiful you (2012) är ytterligare tre som befinner sig inom den 

moderna drama genren. Anledningen till att dessa valdes bort är för att de behandlar ämnet 

’Crossdressing’ (när en människa är klädd i motsatta könets kläder, i detta fall för att dölja sin 

identitet). Eftersom de kvinnliga huvudkaraktärerna låtsas vara män skulle dessa serier ge ett 

felaktigt resultat i undersökningen hur en kvinnlig karaktär representeras på grund av att 

karaktärerna inte representerar en kvinnlig roll. Andra alternativ som har varit på tal är Orange 

Marmalade (2015) och Ghost (2012), men eftersom dessa placeras inom fantasy och 

kriminalgenren valdes de bort av anledningen att denna typ av genre koncentrerar sig mer på att 

visa handlingen än kvinnans perspektiv. Historisk drama så som The moon embracing the sun 

(2012), Jang Ok Jeong, Lives in love (2013) och Tamra the Island (2009) har alla tre en kvinnlig 

!5



protagonist, men då dessa utspelar sig i en annan tidsera men andra perspektiv och tankar om den 

kvinnliga rollen i samhället var dessa tre inte optimala eftersom de inte reflekterar dagens samhälle. 

1.3.2 Material 
Boys over flowers är en serie i 25 st timslånga avsnitt och sändes första gången 2009 på KBS2 i 

Korea.  Dramaserien är regisserad av Jeon Ki-sang och är en adaption på den japanska manga-13

serien Hana Yori Dango, vilket är en shōjo manga (en typ av manga-genre, shōjo betyder ung flicka 

på japanska). Den huvudsakliga målgruppen för manga-serien är unga flickor mellan 15-18 år och 

detsamma gäller även för den koreanska adaptionen. Huvudkaraktären i denna serie är Geum Jan-

di, en alldaglig men utåtriktad och smart gymnasieflicka som bollar studierna med ett flertal 

deltidsjobb, bland annat ett arbete på hennes föräldrars kemtvätt-butik. Under en av hennes 

tvättleveranser till en välkänd och högt uppsatt privatskola räddar hon en student från att begå 

självmord. För att visa sin tacksamhet och för att tysta ner den negativa publiciteten ger skolan ett 

simningsstipendium till Jan-di och hon blir själv antagen till skolan. Väl där försöker hon med allt 

för att hålla sig osynlig och undvika konfrontation med de fyra rikaste killarna på skolan som kallas 

F4, men när hennes vän råkar komma i vägen för Goo Joon-pyo (ledaren av F4), har hon inget annat 

val än att förklara krig mot honom. Under deras rivalitet börjar Joon-pyo få känslor för Jan-di, 

medan hon får upp ögonen för någon annan i F4.  

Heirs som sändes första gången 2013 på SBS i Korea är en serie i 20 st timslånga avsnitt.  Serien 14

är regisserad av Kang Shin-hyo och var den första som samproducerades med den amerikanska 

distributions plattformen DramaFever. Serien klassas som ett skoldrama då huvudkaraktärerna går i 

gymnasiet och målgruppen för serien kan därför klassificeras därefter. Den kvinnliga 

huvudkaraktären i denna serie heter Cha Eun-sang en är en hårt arbetande gymnasiestudent. Då 

hon och hennes mamma lever i en svår ekonomisk situation jonglerar Eun-sang ett flertal extra 

jobb, allt för att få pengarna att räcka till. När Eun-sangs syster ska gifta sig i USA ser hon det som 

en väg ut ur sin jobbiga levnadssituation. Väl i USA visar det sig dock att systern har ljugit om allt 

och hon lämnar Eun-sang på gatan, utan pengar och utan någonstans att ta vägen. Hennes väg 

korsas med Kim Tan som hjälper henne ur situationen i USA och som även får känslor för Eun-

sang. Väl tillbaka i Korea möter Eun-sang Kim Tans rival och före detta vän Choi Young-do, som 

 Viki, Boys over Flowers, https://www.viki.com/tv/50c-boys-over-flowers?q=Boys, [distributions plattform], 2009, 13

(hämtad: 2016-12-06)

 Viki, Heirs, https://www.viki.com/tv/12699c-heirs?q=hei, [distributions plattform], 2013, (hämtad: 2016-12-06)14
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även han får känslor för henne. I denna kärlekstriangel dras Eun-sang mellan två killar och sin egen 

vilja att ge hennes mor och sig själv ett bättre liv. 

Secret Garden är en serie i 20 st timslånga avsnitt. Serien sändes första gången 2010 på SBS och är 

regisserad av Shin Woo-chul och Kwon Hyuk-chan.  Den kvinnliga protagonisten heter Gil Ra-im 15

som är en hårt arbetande stuntkvinna i 30års åldern. I sitt mansdominerande arbete möter hon den 

arroganta Kim Joo-won (direktör för ett lyxigt shoppingcenter), när han misstar henne för den 

kända skådespelerskan hon är stuntdubbel åt. Joon-won kan inte få Ra-im ur sina tankar och börjar 

få känslor för henne. Men när de båda hamnar på den avlägsna restaurangen Secret Garden vänds 

deras liv upp och ner. När de vaknar nästa morgon har de magiskt bytt kroppar och blir tvungna att 

jobba tillsammans för att lösa de problem som uppstår. Det finns inga definitiva källor till vilken 

målgrupp serien vänder sig till men jag anser att Secret Garden är riktad till en bredare och äldre 

publik eftersom det förekommer en del sexuella skämt som inte är passande för de under 18 år. 

1.4 Teori 
Denna uppsats kommer utgå från ett genusperspektiv då undersökningens syfte är att analysera hur 

den kvinnliga representationen i sydkoreanska draman kan tolkas av en internationell publik. 

 Genusstudier är ett redskap för att belysa maktstrukturer i samhället och synliggöra hur 

människor formas utifrån det samhälle de lever i. Yvonne Hirdman menar i sin artikel 

”Genussystemet - Reflektioner kring kvinnors sociala underordning” att genussystemet är ett 

användbart sätt för att problematisera den ordningsstruktur samhället har. Genussystemet bygger på 

hur människan själv har en del i hur samhällets formas. Traditioner, ideologier, värderingar, 

föreställningar och förutfattade meningar förs vidare genom att äldre generationer lär de yngre 

generationerna och barn lär sig av till exempel sina föräldrar vad som är manligt och kvinnligt. 

Detta isärhållandet mellan mannen och kvinnan, den så kallade dikotomin är en av genussystemets 

logiker. Något som tillhör mannen kan inte tillhöra kvinnan och vise versa. Dikotomin kan delas in i 

tre olika nivåer, Kulturell överlagring handlar om relationen mellan mannen och kvinnan, 

förutfattade meningar om hur den ska vara och hur de ska förhålla sig till varandra. Social 

integration, artefakter, arbetsfördelning, vilket jobb hör till kvinnan respektive mannen. 

Socialisering, hur de respektive könen ska agera och se ut, exempelvis flickor ska vara söta och 

 Viki, Secret Garden, https://www.viki.com/tv/1565c-secret-garden?q=secret, [distributions plattform], 2010, (hämtad:15

2016-12-06)
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blyga medan pojkar ska vara tuffa och utåtriktade.  Genussystemets ordningsstruktur innefattar 16

även hierarki, vilket är den andra logiken menar Hirdman. Hierarkin pekar på det rangsystem som 

finns i samhället, där mannen är överordnad och har mer makt än kvinnan som är underordnad.  17

Hirdman beskriver att samhället har en förutfattad mening om att mannen är det starka könet medan 

kvinnan är det svaga.  Hirdman upplyser även att ju större isärhållning (dikotomi) desto större blir 18

även den manliga hierarkin.  Genom denna maktbalans ses dock hur mannen och kvinnan visar en 19

viss respekt för varandra, då mannen besitter makten och friheten har kvinnan övertaget när det 

gäller reproduktion och samlevnad. Kvinnan använder därför denna maktfördelning för att få frihet i 

utbyte mot symbios medan mannen lämnar ifrån sig en bit av makten.  20

 Anledningen till att jag har val Genussystemet som den teoretiska grunden i den här studien 

är för att den struktur Hirdman tar upp är ett system som kan relatera till de flesta kulturella 

värderingar, genussystemet grundar sig i det västerländska idealet men går också att jämföra med de 

perspektiv som sydkoreanska drama visar.  Genussystemet är på grund av detta ett hjälpmedel för 21

att se hur dikotomin och hierarkin yttrar sig i de serier som kommer analyseras och jag kommer 

använda denna teori för att synliggöra dessa förhållanden mellan mannen och kvinnan i de tre 

sydkoreanska serierna som jag har valt. 

1.5 Tidigare forskning 
Genusstudier är ett stort ämne vilket betyder att det finns mycket forskning kring både manlig och 

kvinnlig representation i media. Detsamma gäller även studier gällande sydkoreansk tv drama, men 

utbudet av sydkoreansk forskning är begränsat för internationella läsare eftersom de flesta av dessa 

studier är skrivna på koreanska.  Lee och Park lyfter fram att media har en viktig del i 22

förmedlingen av synpunkter gällande könsroller och perspektiv på den kvinnliga rollen.  23

 Yvonne Hirdman, "Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, Kvinnovetenskaplig tidskrift, 16

nr. 3, 1988, s.52-54.

 Hirdman, 1988, s.51.17

 Ibid, s.60.18

 Ibid, s.57.19

 Ibid, s.55.20

 Ibid, s.59-61.21

 Jiyeun Lee och Sung-Yeon Park, ”Women’s employment and professional empowerment in South Korean dramas: a 22

10-year analysis", Asian Journal of Communication, vol. 25, nr. 4, 2015;2014, s.393-394.

 Lee och Park, 2015;2014, s. 39423
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”Having a clear picture of women’s employment in South Korean dramas can be very important in 

understanding the society’s view on women and work.”  Lee och Park menar att även om 24

sydkoreanska drama inte visar en helt sanningsenlig bild av verkligheten är de inspirerade av 

dagens samhällsperspektiv. De pekar på att det finns tydliga likheter mellan det fiktiva och det 

verkliga samhället om kvinnlig egenmakt, sociala roll och arbetsförhållanden.  Irene Yang skriver 25

också i studien ”Engaging with Korean dramas” att det finns likheter mellan den fiktiva 

representationen av kvinnor och det samhällsperspektiv som finns på kvinnor idag. Hon förtydligar 

dock att den yngre, mer utbildade generationen tar avstånd från ideologier som förespråkar om 

kvinnors undergivenhet och värdesätter istället feministiska gestaltningar i sydkoreanska draman.  26

Irene Yang menar att sydkoreansk drama står i en egen tvist mellan moderna feministiska 

skildringar och den traditionella kulturens värderingar.27

Det är dock denna tvist som är en anledning till varför sydkoreanskt drama blivit populärt i 

västerländska länder, eftersom de porträtterar ett perspektiv som både är igenkännbart och 

exotiskt.  Chuang och Lee lyfter fram att det finns många likheter mellan hur koreansk drama och 28

västerländsk/amerikansk såpopera gestaltar kvinnor, men att sydkoreansk drama visar mer utifrån 

den kvinnliga karaktärens synvinkel till skillnad från västerländska såpoperor som är mer baserade 

på handlingen. Det är också denna riktning som gör att koreansk drama har i majoritet en kvinnlig 

publik.  Jag anser att detta gör det ännu viktigare att problematisera den kvinnliga representationen 29

i denna genre då den oftast skickar ut ett budskap som missgynnar kvinnor. I ”Feminist Discourse 

and the Hegemonic Role of Mass Media” skriver Kim dels om kvinnors sexualitet och hur den 

förtrycks.

Sexual passivity has been inculcated as a virtue of women, and popular culture has contributed to 

maintaining this idea by investing chastity with positive significance, particularly relating to female 

characters in various ways. In most cases, female characters sexuality has been disregarded or 

portrayed as passive.30

 Lee och Park, 2015;2014, s.394.24

 Ibid, s.395-397.25

 Fang-chih Irene Yang, "Engaging with Korean dramas: discourses of gender, media, and class formation in Taiwan", 26

Asian Journal of Communication, vol. 18, nr. 1, 2008, s.70-72.

 Irene Yang, 2008, s.73.27

 Chuang och Lee, 2013, s.597.28

 Ibid, s.597.29

 Sumi Kim, "Feminist Discourse and the Hegemonic Role of Mass Media: Newspaper discourse about two South 30

Korean television dramas", Feminist Media Studies, vol. 8, nr. 4, 2008, s.400.
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Kim menar här att genom att koppla kvinnors sexuella passivitet till positiva aspekter i koreansk 

drama och koppla sexuell frihet till negativa personlighetsdrag hos kvinnor normaliserar de 

förtrycket och bibehåller så dels traditionella kulturella värderingar. I en studie av Jin och Jeong 

visade det sig att av 100 sydkoreanska dramaserier var hela 85 st fördelaktiga mot dessa 

traditionella värderingar.31

2. Analys 
I det här kapitlet kommer jag analysera den kvinnliga huvudkaraktären för varje serie, Boys over 

Flowers, Heirs och Secret Garden. Analysen kommer göras för varje enskild karaktär utifrån Eders 

modell med fokus på karaktärernas fiktiva existens. Efter varje analys följer även en 

sammanfattning där karaktärernas personliga utveckling sammanställs. Jag kommer i detta kapitel 

även använda mig av de generella termerna manligt/kvinnlig, pojkaktig/flickaktig och maskulint/

feminint, dessa termer refererar till Genussystemet och det Hirdman skriver om isärhållandet mellan 

mannen och kvinnan, vilka personliga egenskaper som hör till respektive kön. 

2.1 Boys over flowers 
När serien först visar Geum Jan-di presenteras hon som en självgående och hårt arbetande flicka 

som tillhör den lägre arbetarklassen. Hennes personlighet porträtteras som stark, självsäker och rak 

på sak när hon ställs inför olika situationer i de två första avsnitten i serien. I avsnitt ett möter hon 

en kille som har fått nog av det liv han har fått stå ut med på ShinHwa gymnasieskola och den 

fysiska mobbningen som beordras av F4 (de fyra rikaste killarna på skolan). Jan-di visar stor empati 

för denna kille då hon försöker övertala honom att inte hoppa från skolans tak. När han förklarar att 

skolan är ett helvete på jorden för de som inte passar in kontrar hon med sin ärlighet. 

JAN-DI
”The real hell is out there, have you ever heard about the hell of 

college entrance exams?”32

Med denna komiska kommentar jämför hon sitt eget liv med hans för att visa att han till skillnad 

från henne är lyckligt lottad för att gå på en skola med så hög status. Men när han fortsätter förklara 

sin situation för Jan-di och vilka som ligger bakom den brutala mobbningen övergår hennes känslor 

till frustration och ilska. Hon berättar ifall det var hon själv som stod inför samma situation skulle 

 Bumsub Jin och Seongjung Jeong,"The impact of Korean television drama viewership on the social perceptions of 31

single life and having fewer children in married life", Asian Journal of Communication, vol. 20, nr. 1, 2010, 
s.17-32.

 Boys over Flowers, 2009, Jeon Ki-sang, Avsnitt 1, (00:08:53)32
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hon slåss tillbaka och visa de andra vad hon går för. Med detta visar hon sin tuffa och mer vågade 

sida, en tjej som inte är rädd för att säga vad hon tycker och tänker. 

 Då hon själv blir antagen till skolan inser hon att hon inte passar in bland sina klasskamrater, 

hennes frispråkiga attityd ger henne snabbt problem med medlemmarna i F4 då hon djärvt skriker ut 

sin vrede och irritation över hur F4 behandlar andra människor 

Bild 2: Jan-di skriker ut sin frustration 

över skolgården. Screenshot, Boys over 

Flowers, Avsnitt 1, (00:31:41) 

JAN-DI
”The day I have to call you senior, I will dive from the rooftop”33

Med detta menar hon att hon inte finner sig i deras beteende och att hon aldrig kommer respektera 

dem som överordnande. Hennes personlighet ändras dock i sekunden hon träffar på Yoon Ji-hoo 

från F4. Hon blir snabbt introvert, blyg och ursäktande, rädd för att råka illa ut efter vad hon skrikit 

ut över skolgården. Det här är första gången Jan-di ställs öga mot öga med en av de manliga 

huvudkaraktärerna i serien och jag kan med en gång se tydliga förändringar i både agerande och 

personlighet. 

Bild 3: Jan-di ber om ursäkt till Yoon 

Ji-hoo. Screenshot, Boys over Flowers, 

Avsnitt 1, (00:32:10) 

 Detta är även återkommande när hon möter Goo Joon-pyo (ledaren för F4 och senare även 

kärleksintresset för Jan-di) för första gången. När hon får bevittna hur han taktiskt mobbar en flicka 

 Boys over Flowers, 2009, Jeon Ki-sang, Avsnitt 1, (00:31:31)33
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väller hennes känslor upp och det visas en sekvens där hon skriker ut allt hon har att säga om saken 

rakt i ansiktet på medlemmarna i F4. Dock utspelar sig denna sekvens inuti Jan-dis egna tankar och 

i verkligheten förblir hon en passiv åskådare. Med detta visar hon att hon trots sin djärva 

personlighet inte vågar sätta en man på plats. Hon visar dock stor lojalitet när hennes enda vän på 

skolan av en olycka råkar hamna på fel sida av Joon-pyos tycke, hon skyddar då sin vän genom att 

göra något mycket värre mot Joon-pyo och tar själv konsekvenserna av detta.  34

 Genom mobbningen, som har beordrats av Joon-pyo, bryts Jan-dis personlighet ner bit för 

bit.  Hon blir både psykiskt och fysiskt mobbad av både klasskamraterna och Goo Joon-pyo själv 

och det går till och med så långt att hon blir sexuellt ofredad av tre pojkar, kidnappad och uthängd 

för att vara gravid.  Efter detta får Jan-di nog, hon kan inte längre vara passivt inställd till Joon-35

pyos agerade utan måste stå upp för sig själv för att få slut på eländet. Hon letar upp Joon-pyo på 

skolan för att säga vad hon tycker och tvinga honom till att be om ursäkt, dock går hennes plan inte 

helt som hon hade tänkt. Istället för att få ett slut på mobbningen väcker hon Joon-pyos känslor och 

han förälskar sig i henne. Hon ställs inför en ännu svårare situation och känner sig förvirrad och 

maktlös då hon trots många försök inte kan avvisa Joon-pyos känslor. 

 Efter bara två avsnitt in i serien visas en annan sida av Jan-di, hon är inte lika vågad längre 

och har svårt att uttrycka sig själv. Hon låter sig köras över av Joon-pyos vilja, hon har mindre att 

säga till honom och blir inte lika arg längre av hans agerande. Hon blir beroende av de manliga 

huvudkaraktärernas hjälpande hand för att klara av situationer hon ställs inför och den starka, 

målmedvetna Jan-di som sågs i början av serien har blivit en svag, blyg och rädd flicka som inte 

kan klara att ta hand om sig själv. 

Bild 4: Jan-di blir räddad av Joon-pyo. 

Screenshot, Boys over Flowers, Avsnitt 

5, (00:03:15) 

 Boys over Flowers, 2009, Jeon Ki-sang, Avsnitt 134

 Ibid, Avsnitt 235

!12



 Det här temat följer serien rakt igenom. Jan-dis karaktär får en mer passiv roll i handlingen 

och istället för att leda handlingen framåt är det handlingen som drar med sig henne. Hon är 

förvirrad på grund av kärlek, hon har förlorat sin vilda personlighet och går från att vara en smart 

flicka till naiv. Hon hamnar ständigt i situationer där hon måste bli räddad av en man och hon har 

förlorat förmågan att skydda sig själv och stå upp för sig själv. 

Bild 5: Jan-di blir lurad av en 

modellagentur. Screenshot, Boys over 

Flowers, Avsnitt 11, (00:04:22) 

  

 Hon blir beroende av Joon-pyos hjälp och auktoritet över henne. Då hon inte kan avvisa 

honom accepterar hon hans känslor och visar själv ett intresse för Joon-pyos vänliga sida. Med 

honom känner hon sig lycklig och säker men hennes egna vilja begränsas i hans närvaro. Utan 

honom har hon frihet men hon blir även maktlös, ledsen och förvirrad. 

 I avsnitt 13 börjar F4 högskolan och Joon-pyo tar över sin fars företag och han tvingas 

lämna Korea för att ta hand om verksamheten. Vid det här tillfället är Jan-di och Joon-pyo i ett 

förhållande och han får henne till att lova att vänta på honom. Efter 6 månader utan kontakt med 

Joon-pyo orkar dock Jan-di inte vänta längre. Hon använder alla sina besparingar för att resa och 

träffa han men när hon träffar honom visar det sig att han är förlovad med en annan kvinna och helt 

ointresserad av Jan-di. Hon blir förkrossad när han ignorerar henne, men hon accepterar det utan att 

få veta varför han avvisat henne. Det hon inte vet är att Joon-pyo gör slut för Jan-dis eget bästa och 

han släpper aldrig taget helt om henne. På grund av detta dras de samman i handlingen gång på 

gång tills båda inser att deras kärlek övervinner allt. I sista avsnittet friar Joon-pyo till Jan-di men 

ber henne vänta i 4år tills han har styrt upp sitt företag. Än en gång visar Jan-di sin lojalitet och 

medan att fördriva tiden pluggar hon till läkare tills Joon-pyo kommer tillbaka och de kan leva 

lyckliga tillsammans. 
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2.1.1 Karaktärsutveckling 
I analysen visas tre tydliga stadier i karaktärens personlighetsutveckling. Genom Eders 

modellanalys om ’Fiktiv existens’ kan karaktären analyseras genom tre centrala kategorier, 

kroppslighet, socialitet och sinne.  Geum Jan-di är i början av serien en självsäker, vågad och 36

frispråkig tjej som visar stor medmänsklighet mot de hon möter. Hennes kroppsspråk pekar på en 

mer pojkaktig attityd och hon visar stor respekt och kärlek för sin familj och sina vänner. 

 I mitten och merparten av serien kan jag se stora skillnader i både kroppsspråk och sinne. 

Hennes nedåtfästande blick och stela hållning pekar båda på en underordnade attityd. Hon är svag, 

blyg och ursäktande och hennes kroppsspråk antar mer feminina drag. Personligheten ändras 

drastiskt då hennes frispråkiga attityd övergår till tystnad. Hon är naiv och lättlurad, ömtålig och 

förvirrad och har ingen talan över hennes egen vilja. Karaktären dras som en trasdocka både mentalt 

och fysiskt genom handlingen av de manliga karaktärerna. Geum Jan-dis sociala roll, status och 

maktposition jämfört med Goo Joon-pyo har gått från jämställdhet till icke existerande då hon får 

en passiv roll och det är männen som styr hennes väg genom handlingen. 

 I seriens slut tar Geum Jan-dis personlighet en ytterligare vändning. Hon förkroppsligar 

lättnad över att kärleken har vunnit, hon har på ett sätt accepterat sin sociala roll i förhållandet med 

Goo Joon-pyo och hennes personlighet visar stor lojalitet till honom. Med detta visar den kvinnliga 

karaktären att hon inte kan klara sig utan sin man, han är hennes klippa och beskyddare.  37

2.2 Heirs 
När Cha Eun-sang presenteras i första avsnittet gestaltar serien en ung kvinna som är flitig och 

motiverad att göra sitt bästa i arbetet. Hon är vågad och ärlig när hon möter motstånd i sitt arbetsliv 

och hon accepterar inte trakasserier från någon. Under en matleverans när hon jobbar för en 

restaurang stöter hon på problem då mannen som ska betala flörtar och retas med henne.  38

MANNEN
”Should oppa take you on a motorcycle ride?”

EUN-SANG
”No, give me the money”

MANNEN

 Eder, 2010, s.23-33.36

 Boys over Flowers, 2009, Jeon Ki-sang, Avsnitt 2537

 Heirs, 2013, Kang Shin-hyo, Avsnitt 138
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”Don’t play hard to get”39

När Eun-sang inte får sina pengar tar hon lugnt och sansat upp mobilen och ringer polisen, vilket 

gör att mannen betalar med en gång. Hennes beteende i denna scen visar att hon vet hur hon ska 

handskas med sådana situationer, vilket även tyder på att hon har varit med om liknande situationer 

förr. Trots att hon verkar oberörd av dessa situationer visar hon också en stor bitterhet mot det liv 

hon lever i. Hon är avundsjuk på dem som har ett bättre liv, som hennes syster i USA och hon 

drömmer själv om att komma bort från stressen och de ekonomiska svårigheter hennes familj har. 

EUN-SANG
”The fact that my sister is getting married there means she doesn’t plan 
to return to Korea. And her not returning means that I will always have 

to wash dishes as I live with my mother.”40

 Sättet hon hanterar sina känslor på indikerar att hon har en känslig personlighet. Trots att 

hon håller allt inom sig och ler när hon är med andra, gråter hon i sin ensamhet. När hon anländer 

till USA är hon försiktig, nervös och överväldigad, vilket visas när hon sätter ryggsäcken på magen 

för att skydda sina tillhörigheter. Men trots detta är hon inte osäker utan målmedveten vilket 

tydliggörs i hennes replik. 

EUN-SANG
”Let’s not chicken out!”  41

Bild 6: Cha Eun-sang anländer i USA för 

att möta sin syster. Screenshot, Heirs, 

Avsnitt 1, (00:36:12) 

 Hennes personlighet tar en vändpunkt när hon inser att systern har ljugit för henne. Hon 

känner sig förrådd och hjälplös när hon lämnas kvar på gatan och hon gråter hejdlöst över det 

faktum att hon har förlorat chansen till ett bättre liv. 

 Heirs, 2013, Kang Shin-hyo, Avsnitt 1, (00:07:19 - 00:07:21)39

 Ibid, Avsnitt 1, (00:27:05)40

 Ibid, Avsnitt 1, (00:36:16)41
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EUN-SANG
”Life is really a piece of shit. You were my dream. You were my last 

hope!”42

Det är i detta skede, när hon är som mest försvarslös, som Kim Tan kommer in i Eun-sangs liv och 

plockar upp henne från gatan, han faller för hennes svaghet och naivitet. Under resten av serien tar 

Cha Eun-sang på sig en kvinnlig offerroll. Detta visas när hon återvänder till Korea, hon är osäker, 

hon skäms över sin hemmasituation och hon vet inte hur hon ska hantera jobbiga situationer längre. 

Hon är nedstämd, har inga framtidsdrömmar och hon gråter oftare. Hon framstår som svag och 

oskyldig, någon som behöver beskyddas av en man. Detta visas när Choi Young-do, som har börjat 

få känslor för Eun-sang, säger denna kommentar när han hittar henne utsliten efter jobb, sovandes 

utanför en närbutik (se bild 7). 

YOUNG-DO
”Why do you always sleep in places like this? Makes me want to protect 

you”43

Bild 7: Choi Young-do hittar Cha Eun-

sang sovandes. Screenshot, Heirs, 

Avsnitt 6, (00:56:54) 

När hon blir objekt för de två manliga huvudkaraktärerna Kim Tan och Young-do rivalitet förlorar 

hon även all förmåga att tala för sig själv. När Kim Tan och Eun-sang möter Young-do på skolan 

efter att de har blivit officiellt ett par visas det tydligt att hon inte har en egen vilja. 

KIM TAN
”Go ahead to the broadcasting room”

YOUNG-DO
”Cha Eun-sang, why don’t you answer your phone?”

KIM TAN
”Straight!”44

 Heirs, 2013, Kang Shin-hyo, Avsnitt 1, (00:49:58)42

 Ibid, Avsnitt 6, (00:56:56)43

 Ibid, Avsnitt 13, (00:15:40)44
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I denna scenen beordrar Kim Tan henne att gå därifrån så att männen kan prata sinsemellan. Eun-

sang lyder honom men blir hon stoppad av Young-dos fråga. När hon försöker svara hindrar Tan 

henne med att än en gång beordra henne att gå. Detta beteende indikerar ett kontrollerande 

förhållande där Eun-sangs är undergiven mot Kim Tans vilja. Trots att hon blir behandlad som en 

hund, förolämpad och nedtryckt av Kim Tan och även om det är han som orsakar mycket av hennes 

lidande kan Eun-sang inte se honom som orsaken till sina problem. Hennes känslor för honom och 

hans känslor för henne genomsyrar allt negativitet omkring dem och hon ser honom istället som 

lösningen på hennes problem. Hon får mod av att vara nära honom och tillsammans använder de 

kärleken som vapen för att övervinna de hinder som vill stoppa dem från att vara tillsammans. I 

sista avsnittet visas en snabbspolning tio år in i framtiden, där en lojal Eun-sang väntar troget på att 

hennes man Kim Tan ska komma hem. De är lyckliga och så även deras familjer, en antydan till det 

klassiska sättet att avsluta en romantisk berättelse, ’De levde lyckliga i alla sina dagar’.  45

2.2.1 Karaktärsutveckling 
Genom att använda Eders modell och i enlighet med det han skriver om ’Fiktiv existens’ kan det 

konstateras att Cha Eun-sang är en likgiltig och flitigt arbetande ung kvinna som kämpar på i det liv 

hon tilldelats. Hon tydliggör många feminina aspekter i både förkroppsligande och 

personlighetsdrag, då hon har lätt för att gråta och dagdrömma.  Hennes sociala relationer visar att 46

hon är frustrerad över sin egen situation, eftersom hon lätt kommer i bråk med sin mor och att hon 

inte har tid att träffa sina vänner på grund av alla deltidsjobb. När hon precis har anlänt till USA 

uppvisar hon känslor som nervositet men också lättnad då hon tror hon kommer få ett bättre liv där. 

När hon går igenom mycket motgångar under vistelsen var hon ändå glad för att vara där, för henne 

så kändes det som en dröm, en fantasivärld. 

 I mitten av serien har hennes personlighet gått tillbaka till att vara likgiltig. Hennes 

kroppsspråk visar tecken på utmattning och nedstämdhet då hon inte trodde att detta skulle vara 

resultatet av hennes vistelse i USA. Relationen till sin mor förbättras dock på grund av detta och 

lika så till sina vänner, eftersom hon inte kan lyfta sig själv kan hon åtminstone hjälpa andra. När 

Kim Tan och Young-do slåss om vem som är värd Eun-sang ställs hon i mellan två starka viljor. 

Hennes egen vilja och makten över hennes eget liv är obefintlig och hon dras handlöst mellan dessa 

två män. Hon är förvirrad, osäker och svag. 

 Heirs, 2013, Kang Shin-hyo, Avsnitt 2045

 Eder, 2010, s.23-24.46
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 I slutet av serien bygger Kim Tan upp Eun-sangs personlighet och har en mentalitet som 

visar lojalitet, självsäkerhet och kärlek. Karaktärens utseende har också ändrats från att vara fattigt 

(utsläppt hår och pojkaktigt klädd), till rik (håret är fint uppsatt och kläderna ser eleganta ut). 

Hennes sociala status har stigit på grund av att hon har en man med mycket makt.  47

2.3 Secret garden 
Gil Ra-im presenteras som en hjältinna, hon är någon som inte bryr sig om vad andra tycker, hon är 

stark och står för rättvisan. I första avsnittet bevittnar hon ett väskrån varav hon själv tar tag i 

situationen och följer efter tjuvarna. I scenen följer hon efter deras bil på cykel tills hon slutligen 

lyckas stoppa dem. Ett actionladdat slagsmål avslutar det hela och hon övertrumfar fyra män på 

egen hand.  Hon är en stuntkvinna vilket pekar på att hon jobbar hårt utan att vara rädd att skada 48

sig själv och hon vet hur man slåss. Hon har en feministisk anda som visar sig genom att hon 

motsätter sig och protesterar den kvinnliga diskrimineringen hon får utstå och ser sig själv som 

likvärdig med sina manliga kollegor. 

 På uppdrag av sin kusin Osaka (en pop-artist) misstar Kim Joo-won (den manliga 

huvudkaraktären och kärleksintresset för Ra-im) henne för att vara skådespelerskan i filmen hon gör 

stunt för och hon blir dragen till hans hotellrum med anledning till att hålla henne borta från 

pressen. När de båda fattar att han har tagit fel person skyller Joo-won på Ra-im att det är hennes 

fel. 

JOO-WON
”Do you know how much this deal is worth? How are you going to take 

responsibility?”

RA-IM
”Responsibility? Why should I, I knew you were an idiot, turns out you’re 

completely nuts”49

Hon visar här att hon är ärlig och kvick i sina kommentarer och visar inget intresse för hans 

arrogans. Joo-won fortsätter dock att visa intresse för Ra-im och fortsätter med att förolämpa med 

kommentarer angående hennes utseende och arbete, dock slutar det med att Ra-im sparkar honom 

på smalbenet. Genom det här agerandet visar hon att hon inte är rädd att slå tillbaka mot 

diskriminering. 

 Eder, 2010, s.24-25.47

 Secret Garden, 2010, Shin Woo-chul & Kwon Hyuk-chan, Avsnitt 148

 Ibid, Avsnitt 149
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 Dock så visar karaktären två sidor av sig själv, en starka sida och en feminina sida. Då Joo-

won konstant kommer på anledningar att träffa Ra-im hamnar hon i situationer där han spelar på 

hennes kvinnlighet. Under en scen i avsnitt tre trampar han in under en av stunt-teamets träningar 

och förväntar sig att få vara med. Ra-im låter honom göra situps eftersom hon inte tror att han kan 

hänga med i deras tempo. Medan hon håller hans ben, sätter han sig upp och hamnar öga mot öga 

med Ra-im. Hennes reaktion på denna situation uppfattar jag som blyg och oerfaren, hon vet inte 

hur hon ska hantera hans närhet och hon är osäker på vad hon ska göra. 

 

Bild 8: Ra-ims reaktion på Joo-wons 
agerande. Screenshot, Secret Garden, 
Avsnitt 3, (00:31:57) 

 Hennes personlighet förändras delvis genom serien då hon själv börjar få intresse för Joo-

won, dock återkommer hennes vågade och excentriska personlighet emellanåt. När Ra-im och Joo-

won första gången byter kroppar visas dock en mer tydlig bild av Ra-ims karaktär. Detta är på grund 

av att den manliga skådespelaren överdriver sitt agerande och kroppsspråk för att förtydliga att det 

skett ett kroppsbyte. Hennes karaktär visar sidor som kan beskrivas som barnsliga och hennes 

kroppsspråk antyder att hon är osäker och introvert, medan hans kroppsspråk visar en mer bekväm 

och självsäker sida. 

Bild 9: Ra-im (till vänster) och Joo-

won (till höger) försöker komma på 

anledningen till kroppsbytet. 

Screenshot, Secret Garden, Avsnitt 6, 

(00:10:46) 
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 Medan Ra-im befinner sig i den manliga kroppen visar gestaltningen även tecken på att Ra-

im är besvärad i situationer med sexuella sammanhang. Hon vågar inte se på sin nya kropp och hon 

låter heller inte Joo-won ta tillfället att se på hennes. De blir tvungna att låtsas vara varandra för att 

undgå att bli upptäckta. I en scen i avsnitt 8 hamnar hon i en situation med Osaka där hon tvingas 

följa med honom till ett spa och ofrivilligt får se Osakas nakna kropp. Hon blir chockad av hans 

nakenhet och svimmar. Hennes agerande i denna situation förtydligar att hon är oerfaren och passivt 

inställd till sin egen sexualitet då hon tydligt visar att hon inte har sett en manlig kropp tidigare.  50

 

Bild 10: Jan-dis reaktion på Osakas 

nakna kropp. Screenshot, Secret 

Garden, Avsnitt 8, (00:24:13) 

 Även om Ra-im många gånger tydliggör att hon inte vill ha något med Joo-won att göra, kan 

hon ibland inte stå emot hans vilja. Hon dras hela tiden mellan att inte gilla honom och att gilla 

honom även om han är kontrollerande och bestämmer över hur hon ska se ut, vart hon ska gå och 

vem hon får vara med. Joo-wons envishet och beslutsamhet att behålla Ra-im vid sin sida oavsett 

vilka hinder som står i deras väg, vinner slutligen Ra-ims känslor över. Detta visar på ett perspektiv 

om att hur stark hon än är så kan hon inte stå emot den manliga charmen. Hon accepterar hans 

känslor. Han är alltid vid hennes sida och hon visar stor lojalitet och tacksamhet över hans känslor 

för henne. Hon visar stor tillit till honom när han försöker lösa de problem som de fått på grund av 

att Joo-wons familj är emot deras kärlek, hon litar på att han ska reda ut det vilket han också gör. Då 

detta är ett romantiskt drama finns det inget annat sätt att avsluta serien på än med ett lyckligt slut. I 

sista avsnittet visas hur de fem år senare har en familj med tre barn tillsammans, hon har fått jobb 

som direktör för stunt-teamet hon en gång jobbade för och hon visar sig vara en stor 

karriärkvinna.  51

 Secret Garden, 2010, Shin, W. & Kwon, H., Avsnitt 850

 Ibid, Avsnitt 2051
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2.3.1 Karaktärsutveckling 
Gil Ra-im har en vild personlighet, hon är ärlig, excentrisk och har en känsla för rättvisa, men 

hennes gestaltning pekar på en kvinna som har två sidor av sig själv, en manlig och en kvinnlig sida. 

Genom det Eder har skrivit om ’Fiktiv existens’ kan jag kategorisera dessa två sidor.  52

 Karaktärens manliga sida representeras som tuff, frispråkig och inte rädd för att ta till våld. 

Hennes ögon förmedlar bitterhet då hon ofta stirrar ilsket på Joo-won, hennes kroppsspråk 

förmedlar självsäkerhet och hennes kläder pekar på en pojkaktig stil. Hennes sociala status är 

likvärdig med sina manliga medarbetare och hon har en auktoritär status över de hon tränar upp till 

stuntmän.  53

 Karaktärens kvinnliga sida kan beskrivas som blyg, osäker och barnslig och hennes 

personlighet förändras helt jämfört med karaktärens mer manliga sida. Ansiktsuttrycket blir mer 

mjukt, ögonen blir stora och hon svajar lätt på kroppen med armarna längs sidorna när hon blir 

blyg. När hon ställs inför en situation där hon tvingas vara nära en man flackar hennes blick och 

hon vet inte vart hon ska ta vägen. Denna sida av karaktären har heller inte mycket talan över de 

manliga karaktärernas viljor och hon visar stor osäkerhet för sina egna känslor vilket leder till att 

hon ofta ber om ursäkt. Dock visar hon stor kärlek, lojalitet och omtanke till sina nära och framför 

allt Joo-won i slutet av serien.  54

 Dessa två sidor visas både var för sig och tillsammans under seriens gång. 

Karaktärsutvecklingen visas därför inte som en rak linje från den ena personligheten till den andra, 

men Ra-im utvecklar sig så att hon åtar sig mer de positiva personlighetsdragen från varje sida 

genom handlingen. Hon visar att hon fortfarande står för jämställdhet men att hon har gått bort ifrån 

sin tuffa personlighet och visar istället feminin drag som omtänksam, kärleksfull och är en typisk 

moder till sina barn. 

3. Diskussion 
I detta kapitel kommer jag jämföra resultaten från analysavsnittet och lyfta fram vilka skillnader och 

likheter som står mellan de tre dramaserierna Boys over Flowers, Heirs och Secret Garden. Jag 

kommer även problematisera kring de perspektiv som framgår från seriens innehåll och den 

kvinnliga representationen och diskutera symtomen kring det budskap som förmedlas utifrån ett 

 Eder, 2010, s.21-26.52

 Eder, 2010, s.24.53

 Ibid, s.24-25.54
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västerländskt genusperspektiv. Likt analysen kommer jag använda mig av termerna manligt/

kvinnligt, pojkaktigt/flickaktigt och maskulint/feminint som hänvisar till genussystemets 

könsmaktsordning. 

3.1 Jämförelse 
På ett övergripande sätt kan jag se stora likheter i handlingarnas uppbyggnad mellan de tre 

dramaserierna. Alla tre har en kvinnlig protagonist som tillhör den lägre arbetarklassen och de 

presenteras alla som hårt arbetande. De möter en rik arrogant manlig protagonist som invaderar 

deras liv och gör det svårt för dem. Den manliga huvudkaraktären förälskar sig i den kvinnliga 

protagonisten och försöker med alla medel få henne att känna samma sak för honom. Till slut 

accepterar kvinnan mannens känslor och erkänner sina känslor till honom. De stöter dock på flera 

hinder, bland annat motstånd från familj eller vänner som sätter sig emot deras kärlek, men alla 

serierna slutar lyckligt då kärleken övervinner allt. 

 Ser man dock närmare på dessa kvinnliga karaktärer kan det urskiljas tydliga likheter och 

skillnader i personlighetsdrag, agerande och mentalitet.  I seriernas början framställs de tre 55

kvinnliga protagonisterna som starka individer. Jan-di i Boys over Flowers visar detta genom 

hennes attityd kring orättvisor och hur hon slår tillbaka när hon blir mobbad av Joon-pyo. Eun-sang 

i Heirs visar det genom att stå emot de sexuella trakasserierna hon får uppleva på sitt jobb och Ra-

im i Secret Garden visar detta genom hur hon tacklar Joo-wons arrogans. Jan-di och Ra-im har även 

båda liknande egenskaper så som att vara frispråkig, modig och självsäker. De har också den 

gemensamma nämnaren att de har en pojkaktig personlighet och inte är rädda att ta till våld när de 

blir orättvist behandlade. Eun-sang visar dock en mer ömtåligare sida i början av serien jämfört med 

de andra två karaktärerna eftersom hon gråter i sin ensamhet över sin stressiga levnadssituation. 

 I mitten av serien ses mer likheter mellan Boys over Flowers och Heirs då Jan-di genomgår 

en radikal förändring i sin personlighet. Båda karaktärerna beskrivs som svaga, osäkra och ömtåliga 

och de har även likheter gällande manlig dominans och kvinnlig undergivenhet då de båda styrs av 

den manliga karaktärens vilja. Även huvudkaraktären i Secret Garden visar stundvis dessa 

karakteristikerna, dock gestaltar hon till skillnad från de andra huvudsakligen en mer självsäker och 

djärv representation av den kvinnliga rollen genom hela serien. 

 Serierna slutar dock med stora likheter mellan karaktärerna. De har alla tre accepterat den 

manliga karaktärens känslor, trots att denne många gånger har behandlat henne illa. Deras 

 Eder, 2010, s.21.55

!22



personligheter beskrivs alla som lojala eftersom de alla står kvar vid mannens sida trots alla 

motgångar. Jan-di visar denna lojalitet när hon väntar troget på Joon-pyo i 4år och Eun-sang visar 

det även hon på liknande sätt då hon väntar på att hennes man ska komma hem. Ra-im visar sin 

lojalitet genom sättet hon litar på att hennes man ska reda ut situationen de har mellan hans familj 

som inte accepterar deras förhållande, dock visar Ra-im och Joo-won i Secret Garden ett mer 

jämställt perspektiv till skillnad från Boys over Flowers och Heirs. Då Jan-di och Eun-sang 

presenteras som om de inte har något annat mål än att få vara tillsammans med sina respektive män 

igen avviker Ra-im ifrån detta perspektiv. I den sista avsnitten i Secret Garden gestaltas en jämställd 

relation mellan den manliga och kvinnliga huvudkaraktären då de, till skillnad från de andra 

seriernas karaktärer, har båda en framgångsrik karriär och de hjälps båda åt med barnens 

uppfostran. 

  

3.1.1 Feministisk representation 
Den feministiska rörelsen står för att alla människor ska behandlas lika oavsett kön, sexualitet, 

könsidentitet eller etnicitet. De förespråkar om jämställdhet och problematiserar den 

könsmaktsordningen som finns både inom politiken och den sociala sfären.  Feminismens ledande 56

diskurs är att det finns en kvinnlig social underordning och att könsmaktsordningens struktur bör 

förändras för att skapa ett samhälle som bygger på likvärdiga möjligheter för alla utan 

diskriminering.  57

 Delar av denna diskurs kan även ses i skildringen av de sydkoreanska karaktärerna som har 

analyserats i denna studie. I alla serier strider den kvinnliga huvudkaraktären för att bli respekterad 

genom att motsätta sig sexualisering, mobbning och nedvärdering. I Heirs sätter sig Eun-sang emot 

det sätt hon blir behandlad på av männen som vägrar betala henne i avsnitt ett. Hennes agerande 

visar en nolltolerans mot denna typ av diskriminering då hon utan tvekan ringer polisen. Jan-di i 

serien Boys over Flowers förmedlar det genom att stå upp mot Joon-pyo och den mobbning han 

utsätter henne för. I seriens andra avsnitt visas det hur Jan-di målmedvetet söker upp Joon-pyo efter 

att hon har fått nog av hans trakasserier, men när hon konfronterar honom vill Joon-pyo att hon ska 

be om ursäkt till honom. 

JOON-PYO
”Hey laundry girl, is this the kind of apology all commoners give?”

 Feministiskt initiativ, Vanliga frågor och svar om Fi, http://feministisktinitiativ.se/om/fragor-och-svar/, 2016,56

(hämtad: 2016-11-18)

 Lena Gemzöe, Feminism, Bilda, Stockholm. 2002, s.11-19.57
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JAN-DI
”In the world of the wealthy, does the victim apologize to the 

wrongdoer?”  58

Då hon varken får honom att ändra sitt beteende eller be om ursäkt tar hon istället sats och sparkar 

till honom i ansiktet. Hon visar här att hon kan vara lika brutal som hennes manliga motpart och 

motbevisar genussystemets uppdelning där mannen anses vara stark och kvinnan svag.  59

Huvudkaraktären Ra-im i Secret Garden är den som förespråkar mest om jämställdhet jämfört med 

de andra karaktärerna. Hon visar ständigt att hon inte accepterar att vara underordnad till en man 

och godtar heller inte att bli diskriminerad på grund av hennes kön. Ett tydligt exempel på detta 

perspektiv kan ses i seriens femte avsnitt. 

RA-IM
”If I was afraid of getting hurt then I wouldn’t have started this job. 
It’s not a matter of skills, I just don’t want to get protected because 

I’m a girl.”60

Ra-im säger denna kommentar då hennes chef hindrar henne från att vara delaktig i ett stunt som 

han anser är för farligt för en kvinna. Hon visar på en feministisk inställning då hon vill bli 

behandlad likvärdigt som sina manliga kollegor. Seriens slut förstärker även detta perspektiv då de 

visar ett förhållande mellan den manliga och kvinnliga karaktären som inte bygger på könsnormen 

att mannen ska försörja familjen och kvinnan ska vara hemma med barnen. Isärhållandet mellan 

mannen och kvinnan har därmed minskat.  61

3.1.2 Antifeministiska perspektiv 
Serierna visar många feministiska aspekter i de kvinnliga karaktärernas gestaltning (speciellt genom 

den kvinnliga representationen i Secret Garden), dock så visar de även vissa gestaltningar som kan 

tolkas som motsatsen. Irene Yang beskriver dessa motsatser som en strid mellan den moderniserade 

genusnormen och den kulturella hierarkin.  Eftersom föregående text tog upp exempel på hur 62

karaktärernas agerande och gestaltning motsätter sig isärhållandet och det Hirdman kallar 

 Boys over Flowers, 2009, Jeon Ki-sang, Avsnitt 2, (00:13:35)58

 Hirdman, 1988, s.60.59

 Secret Garden, 2010, Shin, W. & Kwon, H., Avsnitt 5, (00:43:42)60

 Hirdman, 1988, s.51.61

 Irene Yang, 2008, s.72-73.62
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genuskontraktet, kommer denna text handla om hur serierna förespråkar upprätthållandet av den 

hierarkiska normen. 

 I Boys over Flowers, Heirs och Secret Garden gestaltas den kvinnliga huvudkaraktären inte 

bara som stark och självgående men också som underordnade, svaga, blyga och oerfarna, till 

skillnad från männen som genomgående presenteras som starka och självsäkra individer med en 

framgångsrik karriär. Männen visar att de är överordnande den kvinnliga karaktären genom att 

antingen ta äganderätt över henne eller nedvärdera hennes fysiska och sociala förmåga. 

 Alla tre serier visar ett kontrollerande kärleksförhållande mellan den manliga och kvinnliga 

karaktären där mannen utnyttjar sin auktoritet för att styra eller komma nära kvinnan utan att ta 

hänsyn till hennes känslor. I Heirs blir Eun-sang objektet för de manliga karaktärerna Kim Tan och 

Young-dos rivalitet då båda dessa karaktärer har ett kärleksintresse för henne. De använder sin makt 

för att ta äganderätt på Eun-sang eftersom de inte vill att hon ska hamna i en annan mans armar. 

Nedanför följer två exempel från de manliga karaktärernas repliker som objektifierar Eun-sangs 

karaktär. 

KIM TAN
”Do you want to keep attending school? Then, starting now, like me.

If possible be sincere about it”  63

YOUNG-DO
”From now on, Cha Eun-sang is mine. I will be the only one who bothers 

her”  64

I avsnitt två i Boys over Flowers blir Jan-di kidnappad av Joon-pyo och blir neddrogad av hans 

betjänter för att de ska kunna göra henne vacker. Hon förs till hans hem, hennes kropp blir rakad, 

ansikte sminkat och hon blir klädd i vackra kläder, allt för att hon ska passa in på Joon-pyos 

preferenser och ideal. Detta är även efter att Jan-di förtydligat att hon inte vill ha något med honom 

att göra och vill bli lämnad ifred. Hans mentalitet beskrivs när han säger denna kommentar i 

avsnittet. 

JOON-PYO
”They say girls No is really a Yes.”  65

 Heirs, 2013, Kang Shin-hyo, Avsnitt 7, (00:58:39)63

 Ibid, Avsnitt 10, (00:57:19)64

 Boys over Flowers, 2009, Jeon Ki-sang, Avsnitt 2, (00:17:02)65
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Till skillnad från de andra två visar Secret Garden mannens maktposition på ett mer subtilt sätt. 

Detta gestaltas främst genom Joo-wons envishet och ständiga försök att komma nära eller vara 

tillsammans med Ra-im, trots att hon gång på gång avvisar honom. Joo-won visar därmed en 

mentalitet som liknar Joon-pyos i Boys over Flowers. 

 Dessa tre exempel pekar på ett hierarkiskt synsätt där mannen är människan och kvinnan är 

ett objekt som mannen kan ta i besittning och bestämma över och kvinnan kan i dessa fall inte mäta 

sig med mannens vilja.  66

 Hirdman beskriver i ”Genussystemet” att samhället har en förutfattad mening om att 

mannen är det starka könet medan kvinnan är det svaga.  Det här synsättet gestaltas på flera olika 67

sätt i serierna men ses främst i de scener där mannen visar sin dominans över kvinnan. I Heirs visas 

exempelvis ett flertal gånger hur Kim Tan eller Young-do greppar tag i Eun-sangs handled och 

släpar med henne dit de vill och liknande scener kan även ses i Boys over Flowers och Secret 

Garden. Kvinnans svaghet visas genom hur hon handfallet dras med av den manliga karaktären, 

oförmögen att ta sig loss ur hans grepp trots upprepade försök, vilket också tyder på att kvinnan inte 

kan vara likvärdig till mannen styrka. 

Bild 11: Joo-won drar med sig Ra-im 

mot hennes vilja. Screenshot, Secret 

Garden, Avsnitt 3, (00:01:36) 

 Den blyga och oerfarna sidan av de kvinnliga karaktärerna porträtteras dock oftast i sexuella 

sammanhang. Detta kan vara scener där mannen närmar sig den kvinnliga karaktären med sexuella 

avsikter, antingen för att bara retas eller överraska henne med en kyss. I dessa scener reagerar 

kvinnan på ett sätt som kan ses som sött och oskyldigt utifrån ett sydkoreanskt perspektiv men som 

utifrån ett västerländskt perspektiv kan tolkas som sexuellt förtryck.  Sexuell passivitet är också 68

rotat likt maktordningen i socialiseringens förutfattade meningar, där kvinnan ska hålla en 

 Hirdman, 1988, s.51-52.66

 Ibid, s.60.67

 Shadley2, Sexism in Korean Dramas, Storify, https://storify.com/shadley2/sexism-in-korean-dramas, 2013, (hämtad:68

2016-12-06)
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avhållsam relation till mannen innan äktenskap och det anses vara mannens jobb att förföra 

kvinnan.  Sumi Kim förklarar denna könsmaktsordning som att media vill bibehålla en viss 69

kulturell standard som kvinnor bör efterlikna.  70

3.1.3 Normaliseringen av sexuellt våld och våld i nära relationer 
Att greppa en kvinna om handleden eller överraska henne med en kyss är två vanligt förekommande 

fenomen som återkommer i merparten av sydkoreansk drama.  Utan närmare eftertanke så framstår 71

det som att det inte är mer än ett romantiskt sätt för mannen att visa sina känslor men om det ses 

som om det skulle vara en verklig händelse så får mannens agerande en mer allvarsam tolkning.  

 I scener där mannen överraska kvinnan med en kyss är det utan medgivande eller sexuellt 

samtycke från kvinnans part. I dessa scener kämpar kvinnan antingen emot mannens grepp, stå 

passivt fastfrusen tydligt chockad över situationen eller ses acceptera hennes underlägsenhet och 

låta mannen göra som han vill. Irene Yang kallar denna accepterande undergivenhet för ”stepping 

back”.  Detta tema spelar som tidigare nämnt på mannens dominans och kvinnans undergivenhet, 72

då mannen i detta fall anser sig själv ha rätt till kvinnans kropp utan hennes samtycke.  Ibland kan 73

även kvinnan läggas till skuld för mannens beteende genom att objektifiera henne och skylla på 

mentaliteten ”hon bad om det”. Nedanför följer en scen ur Secret Garden som påvisar detta 

perspektiv. 

 Ra-im sitter på ett café när Joo-won kommer in. Då hon tar en klunk av sin kaffelatte lämnas 

lite skum kvar på hennes överläpp. 

JOO-WON
”Just look at that. Why do girls do that? They don’t do it when they’re 
with other girls. But when a guy is around, they deliberately leve creme 

on their lips and then pretend to be unaware of it.”  74

Han fortsätter sedan med att luta sig över bordet och kyssa henne. Ra-im sitter först förvirrad och 

stilla på sin stol men rycker sedan bort från hans grepp. 

 Hirdman, 1988, s.53-54.69

 Kim, 2008, s.400.70

 Ceki, Patriarchy, Abuse and Gender Roles in Asian Dramas, My Drama List, http://mydramalist.com/article/71

2015/09/07/patriarchy-abuse-and-gender-roles-in-asian-dramas?page=1, 2015, (hämtad: 2016-12-06)

 Irene Yang, 2008, s.71.72

 Amanda, Hands off: Concent and the Asian Drama Male, Outside Seoul, http://outsideseoul.blogspot.se/2013/08/73

hands-off-consent-and-asian-drama-male.html, 2013, (hämtad: 2016-12-06)
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Bild 12: Joo-won kysser Ra-im 

(chockad). Screenshot, Secret Garden, 

Avsnitt 10, (00:35:31) 

 I serien Heirs, avsnitt nio, visas en scen där den kvinnliga huvudkaraktären Cha Eun-sang 

och den manliga karaktären Kim Tan stå på skoltaket efter att Eun-sang blivit förnedrad av Young-

do i skolmatsalen. Tan följde efter henne upp till skoltaket för att se ifall hon är okej, men allt hon 

vill är att vara ifred. Hennes telefon ringer vilket visar sig vara Young-do men Tan ber henne att inte 

svara. När hon inte lyssnar på hans uppmaning trycker han istället upp henne mot väggen och 

kysser henne för att hindra henne från att tala. Eftersom Eun-sang inte kan stoppa honom verbalt 

eller fysiskt då han har ett fast grepp om hennes armar så kan hon heller inte ge samtycke till 

kyssen. Hon visar dock först med sitt kroppsspråk att hon inte vill eller är bekväm i situationen men 

accepterar sedan hans kyss. 

Bild 13: Kim Tan håller fast Eun-sang 

medan han kysser henne, 

(accepterande). Screenshot, Heirs, 

Avsnitt 9, (00:02:34) 

 

Bild 14: Joon-pyo försöker med våld 

kyssa Jan-di, (kämpar emot). 

Screenshot, Boys over Flowers, Avsnitt 

3, (00:17:24) 
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 I scener där mannen i frustration greppar tag om kvinnans handled, antingen för att hindra 

henne från att gå eller för att med våld dra med sig henne mot hennes vilja är ett sätt att visa manlig 

dominans över kvinnan och förstärka isärhållandet i deras könsroller. Dikotomin fokuserar i detta 

fall på den kulturella överlagringen, skillnaden mellan mannen och kvinnan och den förutfattade 

meningen samhället har att mannen är stark och kvinnan är svag.  Detta klassiska fenomen kallas 75

”handledsgreppet” eller ”the wrist-grab” vilket egentligen är en handling som ska visa tecken på 

mannens sätt att visa tillgivenhet och kärlek till kvinnan, att han bry sig om henne. Detta kan liknas 

till det Hirdman skriver om samhällets socialisering av könsrollerna. Exempel när jag var liten fick 

jag lära sig att om pojkar drar flickorna i håret, slår dem eller retas så betyder det att de tycker om 

dem.  Med detta förmedlas budskapet att mannen visar känslor genom aktivt agerande och 76

aggressivitet vilket i sin tur också kan legitimera fysiskt våld mot kvinnor. 

”You can only get the real taste of dried fish and women if you beat them once every 3 days.”  77

Bild 15: Eun-sang i mitten av en 

maktkamp mellan Kim Tan och Young-

do, båda har ett grepp om hennes 

handled. Screenshot, Heirs, Avsnitt 11, 

(00:57:32) 

 Överraskningskyssar och handledsgreppet är två vanligt förekommande scener ur de tre 

dramaserierna men bortsett från detta finns det även enskilda scener som jag anser har ett ännu 

ovanligare budskap. 

 Sexuellt våld och sexuellt ofredande är två viktiga punkter att ta upp ifrån de tre 

sydkoreanska dramaserierna jag har valt, då de pekar på ett perspektiv som jag anser inte borde 

förmedlas ut i de sammanhang de gör. I dessa scener tar den dominerande manliga karaktären sin 

rätt till den undergivna kvinnans kropp utan samtycke, vilket är ett perspektiv som pekar på ett 

 Hirdman, 1988, s.51-53.75

 Ibid, s.53.76

 Bonnie G. Smith, Global feminisms since 1945, Routledge, New York, London, 2000, s.121.77
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starkt förhållande till genussystemets hierarki, där mannens makt att göra som han vill övertrumfar 

kvinnans vilja.  78

 I Boys over Flowers, avsnitt två, visas en scen där den kvinnliga huvudrollsinnehavaren 

Geum Jan-di bli attackerad av tre skolkamrater i kvinnornas omklädningsrum på skolan vilket har 

beordrats av Goo Joon-pyo. Hon brottas ner till marken medan de sliter i hennes kläder. Attacken 

blir stoppad av Yoon Ji-hoo men han tar dock en passiv inställning till situationen och låtsas som 

om den inte händer genom att nonchalant fråga Jan-di om pannkaksrecept. Genom denna 

kommentar ändrar han den allvarliga stämningen till en absurd komik vilket får det sexuella våldet 

att ses som mindre viktigt och central i sammanhanget. 

Bild 16: Geum Jan-di blir attackerad av 

tre skolkamrater. Screenshot, Boys over 

Flowers, Avsnitt 2, (00:00:43) 

  

 I Secret Garden, avsnitt 13 utspelar sig en scen där den kvinnliga och manliga karaktären 

visar två olika viljor. Den kvinnliga karaktären Gil Ra-im försöker undvika den manliga karaktären 

Kim Joo-won genom att låsa in sig på sovrummet. Joo-wons envishet med att vilja vara nära henne 

visar sig då han med alla medel försöker att ta sig in i rummet och han lyckas till slut lura Ra-im att 

öppna varav han med våld trycker ner henne i sängen. Ra-im protesterar högljutt och försöker brotta 

bort honom men utan framgång och ger sedan med sig för hans vilja. Joo-wons beteende legitimeras 

dock på grund av det faktum att han har känslor för henne. Vad som är viktigt att notera just i denna 

scen är Ra-ims oförmåga att slå tillbaka. Tidigare i serien har jag sett henne överta fyra män på 

egenhand, hon är en stuntkvinna med erfarenhet i kampsport och hon har tidigare visats vara 

starkare än den manliga karaktären, trots detta kan hon inte i denna situation stå emot mannens vilja 

vilket visar tydligt att kvinnan anses vara svag och undergiven. 

 Hirdman, 1988, s.51.78
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Bild 17: Joo-won trycker med våld ner 

Ra-im i sängen. Screenshot, Secret 

Garden, Avsnitt 13, (00:26:06) 

 

 Genom dessa exempel kan vi se olika sätt där sexuellt våld eller sexuellt samtycke 

normaliseras, scener där mannens dominans över kvinnan rättfärdigas för det anses vara en handling 

av kärlek eller där våldet normaliseras av att ge situationen ett komiskt perspektiv.  

3.1.4 Prinsess-syndrom 
De tre sydkoreanska dramaserierna som har analyserats presenteras kvinnan först som en 

självgående individ som kan hantera de situationer och motstånd som kommer i hennes väg. 

Kvinnorna är antingen fokuserade på sina karriärer eller drömmar som de målmedvetet strävar för 

att nå, dock förlorar de dessa drömmar när den manliga karaktären kommer in i handlingen och de 

blir hjälplösa. Lee och Park beskriver i sin studie att även ifall kvinnorna strävar efter dessa viljor är 

ändå målet med seriens handling att de ska gifta sig med en rik och framgångsrik man,  vilket även 79

stämmer in på serier jag har analyserat. Detta perspektiv kallar Lee och Park ”The Cinderella myth” 

vilket refererar till den klassiska Disney filmen Askungen (1950). Anledningen till att denna 

referens görs är för att forskarna anser att sydkoreanska dramaserier har en tendens att förmedla ett 

budskap att kvinnans enda möjlighet till ett bättre och meningsfullt liv är att hitta en rik man som 

kan rädda henne från hennes ekonomiska och sociala svårigheter.  80

 I alla tre dramaserierna som har analyserats till denna studie använder sig av detta klassiska 

Disney berättande som en dramaturgisk grund i handlingen. Jan-di, Eun-sang och Ra-im presenteras 

alla som att de tillhör den lägre arbetarklassen som alla har ekonomiska och sociala problem som de 

måste ta itu med, dock så räddas de i slutet av serien av sina respektive manliga karaktärer. Boys 

over Flowers pekar specifikt på detta perspektiv då Jan-di ständigt hamnar i situationer där hon inte 

kan klara sig själv utan måste bli räddad av en manlig protagonist. Ett exempel på detta kan ses i 

 Lee och Park, 2015;2014, s.396.79

 Ibid, s.403.80
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scenen från Bild 5, där Jan-di har blivit lurad av en modellagentur som är ute efter mer än att bara ta 

bilder av henne. I scenen har Jan-di ingen utväg från situationen och det ser mörkt ut för henne men 

i sista sekund kommer en okänd hjälte in i rummet och räddar henne ur situationen (se bild 18). 

Bild 18: Jan-di blir räddad från 

modellagenturen av en okänd manlig 

karaktär. Screenshot, Boys over 

Flowers, Avsnitt 11, (00:05:15) 

3.1.5 Kulturskillnader 
Betoningen på skillnader mellan kvinnor som präglat feminismen sedan slutet av 1980-talet har till 
stor del handlat om hur feminismen ska förstå och hantera skillnader mellan kvinnor i olika kulturer 
och med olika etniska tillhörigheter.   81

Detta skriver Lena Gemzöe i sin bok Feminism. Jag tolkar detta citat som att ifall feminismen ska 

kunna vara en enad rörelse måste feminister visa förståelse och ha respekt för att andra kulturer som 

inte nödvändigtvis har samma perspektiv på den kvinnliga rollen som västerländsk kultur har.  Det 

som är viktigt att betona är att även om en person lever i ett land med en viss kulturell norm är det 

inte nödvändigt att den är accepterade eller stöder de perspektiv.  För att få en förståelse för vissa 82

värderingar som förmedlas genom sydkoreanska dramaserier måste de som studerar detta ämne 

också ha en förståelse för samhällets traditioner. 

 Konfucianismen växte fram i Korea under Joseondynastin.  Den konfucianistiska ideologin 83

bygger på ett koncept av respekt och tillit där den förespråkar en specifik könsmaktsordning där 

kvinnan ska visa respekt och lydnad till mannen och mannen ska visa tillit och kärlek till kvinnan.  84

I västerländska ögon kan denna historiska norm ses som främmande men är egentligen inte så långt 

ifrån våra egna värderingar. Detta perspektiv på kvinnan och mannens sociala ordning beskriver 

 Gemzöe, 2002, s.148.81

 Ibid. s.149.82

 Michael J. Pettid och Youngmin Kim, Women and Confucianism in Choson Korea: New Perspectives, State 83

University of New York Press, Albany. 2011, s.1.

 Pettid och Kim, 2011, s.29-48. och Smith, 2000, s.129.84
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även Hirdman i sin text om genussystemet.  Ryan och Lenos skriver i An introduction to film 85

analysis att samhällets kulturella värderingar och ideal formar vår syn på genus och att genus i 

media är en reflektion av samhället men inte nödvändigtvis den sanna representationen utav 

samhället.  Det som menas med detta är att media väljer det perspektiv de vill visa av verkligheten 86

och i sin tur förstorar upp detta perspektiv. Vad Sumi Kim skriver i sin artikel i Feminist Media 

Studies är att sydkoreansk drama tenderar att visa ett perspektiv som är baserat mer på den 

konfucianistiska traditionella normen snarare än den moderna då media vill förmedla och bevara 

detta kulturella arv.  87

 Viljan att bevara den kulturella normen i sydkoreanska draman kan också förklara varför 

analysen visar tydliga skillnader i karaktärernas maktpositioner, agerande och personlighet. 

Exempelvis kan kvinnans sexuella passivitet förklaras genom att dramaserierna vill värna om den 

patriarkala kärnfamiljen och den manliga dominansen över kvinnan kan förklaras genom att 

serierna vill upprätthålla den sociala ordning konfucianismen förespråkar om.  88

 Även om gestaltningen i sydkoreanskt drama är annorlunda jämfört med den västerländska 

porträtteringen av kvinnan i media, måste jag ändå ha förståelse för att dessa kan ses som en 

normalitet i andras ögon och även om det finns många från den koreanska publiken som accepterar 

dessa perspektiv finns det även de som inte gör det. Denna jämförelse mellan västerländskt och 

sydkoreanskt media handlar dock inte om vem som har rätt eller fel utan är bara en observation jag 

har gjort. 

4. Sammanfattning och Slutdiskussion 
I denna uppsats har jag analyserat och tagit upp exempel på hur den kvinnliga huvudkaraktären 

representeras i olika sammanhang och diskuterat karaktärernas agerande, scenernas innehåll och hur 

dessa kan tolkas av den internationella publiken. Den kvinnliga representationen i de sydkoreanska 

dramaserierna som har analyserats i denna studie visar på två distinkta uppdelningar, den 

moderniserade kvinnliga rollen (feministiska perspektiv) och den traditionella (hierarkiska 

perspektiv). När dessa delar tolkas var för sig ser jag en representation som står antingen för 

feminism eller för den patriarkala normen. Eftersom de kvinnliga karaktärernas representation 

 Hirdman, 1988. s.49-61.85

 Michael Ryan och Melissa Lenos, An introduction to film analysis: technique and meaning in narrative 86

film, Continuum, London. 2012, s.184-185.

 Kim, 2008, s.396-402.87

 Ibid, s.397-403.88
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motarbetar sig själv med att antingen visa en stark personlighet som motsätter sig sexism och 

orättvisor eller en svag kvinna som är underordnad till de manliga karaktärerna kan det konstateras 

att serierna både bryter mot och upprätthåller genussystemets strukturer. Jag anser att de tre 

koreanska dramaserierna använder den feministiska representationen av kvinnan för att normalisera 

det hierarkiska aspekterna. De koreanska dramaserierna Boys over Flowers, Heirs och Secret 

Garden visar många likheter till varandra på grund av att de i utgångsläge har samma dramaturgiska 

utveckling som liknar på det klassiska Disney berättandet. Även om detta är konstaterat finns det 

aspekter i personlighetsutvecklingen som skiljer sig från varandra. Eun-sang i Heirs är den som 

förändrar sig minst utav de tre karaktärerna. Hon gestaltas redan från början som ömtålig och 

feminin som kämpar med ett svårt liv och genomgår inte någon större förändring när hon möter den 

manliga karaktären. Jan-di i Boys over Flowers är den karaktär som har den största 

personlighetsförändringen från stark till svag och är också den serie som representerar mer den 

hierarkiska normen. Ra-im i serien Secret Garden är den karaktär som mest representerar det 

feministiska perspektivet, även om hon stundtals visas som svag gentemot mannen är hon också den 

som oftast vågar motsätta sig diskriminering. Orsaken till att Secret Garden visar en mer feministisk 

gestaltning av den kvinnliga rollen tror jag är för att denna serie riktar sig främst till en äldre 

målgrupp. Jag anser att mognare kvinnor har mer erfarenhet av de orättvisor som finns i samhället 

och är därför mindre accepterande när dessa representeras i media. Till skillnad från Heirs och Boys 

over Flowers som främst förhåller sig till genussystemets dikotomi och hierarki. Dessa två serier 

riktar sig i första hand mot en yngre publik där jag anser att flickorna också är mer accepterande och 

lättare kan influeras av de perspektiv som framgår. 

 Genusstudier i media är ett brett och globalt forskningsfält. Eftersom detta är en begränsad 

studie är det mycket möjligt att valet av de serier som gjorts har påverkat resultatet. Vad som skulle 

vara intressant att forska vidare på är hur den kvinnliga representationen ser ut i merparten av de 

serier som gjorts inom den moderna dramagenren och ifall det har skett en utveckling mellan de 

serier som producerades förr och de som är nyare. En annan infallsvinkel på fortsatta studier skulle 

kunna vara att kolla närmare på normaliseringen av sexistiska perspektiv och forska vidare på hur 

utbrett normaliseringen av sexuellt våld och hierarkiska ideologier är och hur ofta det förekommer 

in sydkoreanska dramaserier.  

 Hirdmans teori om genussystemet skrevs på slutet av 80-talet, detta kan göra teorin 

utdaterad för många nutida genusstudier. Kvinnlig representation i media har stadigt ökat för varje 
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år och det visas mer kvinnliga frontfigurer i både film, tv och nyheter.  Detta betyder dock inte att 89

könsmaktsordningen är eliminerad från media, eftersom den största andelen fortfarande 

representeras av män.  Jag anser att Hirdmans teori fortfarande är relevant på grund av att det 90

fortfarande finns media som förhåller sig till den patriarkala normen och hierarkiska värderingar. 

 Att jämföra media från ett annat land med de värderingar som finns i mitt eget land, i detta 

fall en jämförelse av ett västerländskt genusperspektiv och sydkoreanska tv-media, kan vara 

problematiskt då det ställer två skilda kulturer emot varandra. På grund av detta så har studien lett 

mig in på ett etnocentristiskt spår som jag inte hade tänkt behandla i denna uppsats. Jag måste 

därför förtydliga att den diskussion och de slutsatser som jag har kommit fram till inte representerar 

hela den sydkoreanska eller västerländska mediesamhället. När en diskussion förs om ett kulturellt 

samhälle utifrån en annan kulturs värderingar kan det lätt bli så att den andra kulturen uppfattas som 

underlägsen . Jag tror att detta är på grund av att jag inte har tillräcklig vetskap om den 91

sydkoreanska kulturen för att göra en neutral bedömning av de tre serier som jag valde att 

analysera. 

5. Slutord 
Sydkoreansk mediekultur är i nuläget ett växande fenomen som får allt större spridning i världen. 

Då sydkoreansk drama har fått en bredare internationell publik kan den representation som 

dramaserien ger ge en negativ och felaktig bild av hur samhället i Korea egentligen ser ut idag. Lee 

och Park skriver i Asian Journal of Communication att det bör ske en granskning av de koreanska 

dramaserierna då de inte längre är enbart riktade mot den inhemska publiken. De menar att det bör 

ske en ändring i de perspektiv serierna väljer att förmedla för att bredda mångfalden av det som 

representeras från verkligheten för att förhindra en stereotypisk syn på det sydkoreanska 

samhället.  92

 Det är svårt att ändra föreställningen som samhället har på kvinnor, detta skriver Maria Chol 

Soon Rhie i Global feminism since 1945.  Det är omöjligt att över en natt ändra de värderingar och 93

åsikter samhället har på den kvinnliga rollen, men genom att ständigt problematisera och kritisera 

 Maria Edström, Maria Jacobson och Simone Lindsten, Global Media Monitoring Project 2010, http://jamda.ub.gu.se/89

bitstream/1/709/1/raknamedkvinnor10.pdf, 2010, s.8-9, (hämtad: 2016-12-05)

 Ibid, s.7-1090

 Gemzöe, 2002, s.151-152.91

 Lee och Park, 2015;2014, s.404.92

 Smith, 2000, s.124.93
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kring detta ämne kommer normaliseringen av hierarkiska perspektiv successivt försvinna. Även om 

sydkoreanska dramaserier är ämnade för att skildra det koreanska samhället och inte västerländska 

perspektiv anser jag att serierna ändå är en del av ett problem. För att förbättra förutsättningarna för 

kvinnor på en global nivå måste människor vara beredd att kritisera andra kulturers värderingar, för 

det är bara tillsammans som det kan skapa en förändring. Hirdman skriver hur en liten röst kan 

sprida sig till att bli en kollektiv åsikt genom att ifrågasätta förhållanden som vanligtvis inte 

ifrågasätts.  Media är ett redskap som når många men även om serier eller filmer bara är 94

inspirerade av verkligheten är det dock ett medel som influerar många människor. Genom att 

analysera de sydkoreanska serierna kan jag synliggöra dolda perspektiv som kan ge en grund till 

förtryck, sexism och ojämställdhet och genom att förändra denna gestaltning serierna ger av kvinnor 

kan det eliminera ett problem som kan ha en inverkan på människors värderingar. Jag är medveten 

om att detta är en kamp som har hållit på länge genom historien och det är även många som redan 

har forskat och diskuterat kring sydkoreanska dramaseriers representation av kvinnor. Men då det 

bara krävs en person att lyfta fram ett problem och skapa en diskussion krävs det flera att skapa en 

förändring. Jag ser därför denna uppsats som en fortsättning på den våg de har startat. 

 Hirdman, 1988, s.56-57.94
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